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Inhoud    

Over SGO    

Secretariaat SGOSecretariaat SGOSecretariaat SGOSecretariaat SGO    
 
Ton Overkamp T: 0481-37 60 40 
Zülpichhof 6 E: secretaris@sgo-overbetuwe.nl 
6662 CC Elst (Gld) I: www.sgo-overbetuwe.nl 
 
 

Bestuur SGOBestuur SGOBestuur SGOBestuur SGO    
 
Functie Functie Functie Functie         Naam verantwoordelijkeNaam verantwoordelijkeNaam verantwoordelijkeNaam verantwoordelijke    TelefoonnummerTelefoonnummerTelefoonnummerTelefoonnummer    
Voorzitter  vacant 
Secretaris  Ton Overkamp 0481-37 60 40 

Penningmeester  Marco Verschoor 0481-371780 
Zwemmen– en scholenproject  Dickie Heij 0481-37 26 17 
Nieuwsblad, websites en toegankelijkheid  Jeanne Verdijk 0481-37 65 95 
Bestuurslid  Willeke Franken 0488-45 48 83 
Contactpersoon Herveld/Andelst en scholenproject  Ans Selman 0488-45 42 84 
Contactpersoon Zetten  Anja Hofstra 0488-45 14 98 
Contactpersoon Driel  André Ladestein 06-53 84 53 06 
Bestuurslid  John Brugman 026-381 00 58 
Bestuurslid  Corrie  Roelofsen 
Contactpersoon Heteren  vacant 
Contactpersoon Oosterhout  vacant 
Contactpersoon Randwijk  vacant 
Contactpersoon Valburg  vacant 
 

Go Nieuws Go Nieuws Go Nieuws Go Nieuws is een gratis uitgave van de SGO en verschijnt elk kwartaal. Dit is jaargang 19, nummer 4jaargang 19, nummer 4jaargang 19, nummer 4jaargang 19, nummer 4. De SGO 
(Stichting Gehandicapten Overbetuwe) is een gespreks– en overlegpartner voor mensen met een handicap in de 
gemeente Overbetuwe, een gemeente met 11 dorpskernen. Het platform wijst de gemeente, organisaties en 
instellingen op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat 
iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen. 

  Voorzijde: Opening Centrum Elst 
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 3 Column Lidy: Waardevol Leven 
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 5 Breng, brief scootmobiel 
 6 G-tennis bij ETV 
 6 MuZieum verhuist 
  6  Stichting Onbeperkt Genieten 
  6  v Abbemuseum, Special Guests 
 7 Column van Joop: Maatwerk, wat is dat?   
 8 Alternatieve Zwem4daagse van start 
 8 Oproep zwemmers én vrijwillige kaderleden 
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10 Ambtshuis is Loket Samenleven én toegankelijk 
11 Handige Hulpmiddelen 
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14 Vierdaagse per rolstoel 
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15 Gehandicapt en toch Gewoon 
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15  Blijverslening  
15 Keukentafelgesprek 
16 Handige Apps 
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Column van Lidy: Waardevol Leven 
Lidy is getrouwd met Gerrit Jan. Samen hebben ze vier kinderen. De oudste zoon (21) is in-
middels het huis uit. De andere twee zonen (19 en 17) wonen nog thuis, evenals de jongste 
dochter, Yasmine (15). Yasmine is bekend met het syndroom van Albright. Hoe kan een ge-
zinsleven eruit zien als er een van de gezinsleden een handicap heeft? Lidy zal in haar column 
diverse onderwerpen belichten.  

Onlangs kwam ik de column van 
Annemarie Haverkamp tegen in 
een blad of krant, ik weet het 
niet meer precies waar. 
Annemarie schrijft over haar 
zoon Job. Job heeft een 
lichamelijke en verstandelijke 
beperking en is volgens mij iets 
ouder dan Yasmine. Ze schrijft 
dat ze, ik geloof, op een 
conferentie was. Daar werd ze 
door het publiek geconfronteerd 
met vragen of zij, als ouders van 
Job, niet tijdens de 
zwangerschap al wisten dat Job 
gehandicapt ter wereld zou 
komen. En waarom ze ervoor 
gekozen hadden om Job toch 
geboren te laten worden? 
Annemarie schreef in haar 
column dat dit soort vragen 
haar pijn doen. Net alsof ze zich 
moet verantwoorden dat zij een 
kind op de wereld gezet hebben 
dat de maatschappij veel geld 
kost. En dat zij bewust die 
keuze gemaakt hebben. 
 
Ik kan u vertellen dat dit soort 
vragen mij geen pijn doen, maar 
dat ze me in eerste instantie 
ontzettend kwaad maken. 
Kwaad om mensen die vanuit 
een rendementsgedachte het 
leven waarde toekennen. 
Mensen die voorbij gaan aan 
het feit dat kinderen je gegeven 
worden en dat je ze niet 
‘neemt’. Mensen die zich niet 
realiseren dat nieuw leven dat 
zich ontluikt in jouw lijf, 
kostbaar is. Zo kostbaar dat dat 
niet eens in geld uit te drukken 
is. Het gaat om levensgeluk, dat 
je samen een kind verwacht. 
Dat je daar reikhalzend naar uit 
ziet. Nieuw leven, nieuw geluk, 
alsof de toekomst zich voor je 

uitspreidt en je op onverwachte 
paden gaat brengen. En 
tegelijkertijd ook heel 
spannend. Want was ik bij de 
eerste zwangerschap nog jong, 
pril en zweefde ik op de 
bekende ‘roze wolk’, bij elke 
zwangerschap die daarop 
volgde realiseerde ik me dat het 
krijgen van een gezond kind, 
niet zo vanzelfsprekend is. En 
dat ondervonden we bij de 
zwangerschap van Yasmine. 
Tijdens een 20-weken echo, ik 
was toen notabene ook nog 
alleen gegaan, bleef de 
echoscopiste lang naar het 
beeldscherm turen. Zo lang, dat 
ik het warm begon te krijgen en 
haar vragen ging stellen. Het 
enige dat ze me teruggaf was 
dat de nekplooi té ruim was 
voor de leeftijd van de foetus. 
Ze stuurde me nog dezelfde 
middag door naar de 
gynaecoloog. We vielen keihard 
van onze roze wolk af toen de 
gynaecoloog ons voorrekende 
dat we kans van 1 op de 5 
hadden op een kindje met het 
syndroom van Down. Dit 
vanwege de breedte van de 
nekplooi. We kregen meteen 

een paar keuzes mee. Konden 
allerlei tests laten doen 
enzovoort. Een half uur later 
stonden we alweer buiten. 
 
 

We kozen voor een 
vruchtwaterpunctie, omdat we 
toch graag wilden weten wat er 
mogelijk met ons ongeboren 
kindje aan de hand zou zijn. 
Maar met weten ben je cognitief 
een stukje verder, en dan? Op 
basis waarvan kun je in dit soort 
gevallen een beslissing nemen. 
En hoe weet je wat voor jou de 
juiste beslissing is? Niemand 
die het je kan zeggen. 
 
Voor ons was het helder dat dit 
ongeboren kind welkom was. 
We zouden het samen wel 
rooien. Ik had al leven gevoeld 
in mijn buik. En wie zijn wij dat 
wij hierover mogen beslissen? 
Het is een onmogelijke keuze 
om te moeten beslissen over 
leven of dood. Je kunt niet in de 
toekomst kijken of en zo ja, in 
hoeverre je kindje beperkt is. 
Gevoel, rationaliteit, gedachten, 
er gaat van alles door je heen. 
En ja, ook hier hebben 
buitenstaanders er een mening 
over. Maar zolang je letterlijk 
‘buitenspel’ staat, heb je 
makkelijk praten. 
 
Uiteindelijk is de 
vruchtwaterpunctie gedaan. 
Toen hebben ze niets 
afwijkends gevonden en konden 
we opgelucht adem halen. 
Achteraf gezien is zo’n 
vruchtwaterpunctie ook een 
wassen neus, omdat er maar 
getest wordt op een klein aantal 
‘afwijkingen’, terwijl er zo 
ontzettend veel meer zijn. Maar 
enfin, iedereen blij met de 
uitslag, maar bij mij bleef het 
knagen. Ergens voelde deze 
zwangerschap anders. Ik kon 
het niet duiden. 
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 Randwijks Hof Randwijks Hof Randwijks Hof Randwijks Hof    
 ”eten wat de pot schaft” ”eten wat de pot schaft” ”eten wat de pot schaft” ”eten wat de pot schaft”    

Geef óns ook uw nieuwe adres door!  
Bel 0481-37 60 40  of mail ons secretariaat    
secretaris@sgo-overbetuwe.nl 
 
Wilt u het blad voortaan digitaal ontvangen? 
Graag! U kunt dit ook doorgeven op bovenstaand 
adres. 
 
GEEF HET ONS DOOR!GEEF HET ONS DOOR!GEEF HET ONS DOOR!GEEF HET ONS DOOR!    
Hebt u tips, vragen of 
opmerkingen over dit 
blad? Nieuwtjes, 
bijzondere activiteiten, 
gebeurtenissen die u 
wilt melden?  Of wilt u 
ons af en toe helpen? 
 
 

Heeft een klacht indienen bij de gemeente Overbetuwe zin?Heeft een klacht indienen bij de gemeente Overbetuwe zin?Heeft een klacht indienen bij de gemeente Overbetuwe zin?Heeft een klacht indienen bij de gemeente Overbetuwe zin?    

In hoeverre kun je dan het 
publiek van Annemarie 
Haverkamp kwalijk nemen dat 
zij vragen gaan stellen over 
keuzes om een voor de 
maatschappij kostbaar kind op 
de wereld te zetten? Onze 
maatschappij is immers zo 
geconditioneerd. Hoe waardevol 
zou het zijn als de mens weer 
centraal komt te staan. 
 
Groet, 
Lidy 

maatschappij dat financiën 
hangt aan bepaalde diagnoses 
en uitslagen van tests.  Is uit die 
tests gebleken dat je een leven 
lang zorg nodig hebt, dan mag 
je naar de Wet Langdurige Zorg, 
waar een bepaald budget bij 
past. Val je daar buiten, dan 
mag je naar de gemeente voor 
hulp. En het is afhankelijk in 
welke gemeente je woont of je 
wel of geen (gepaste) hulp/zorg 
krijgt. Het is maar hoeveel 
budget er in die gemeente voor 
uitgetrokken is. 
 

Na een voldragen zwanger-
schap is Yasmine geboren op 
een hele warme zomerdag. Wat 
waren we blij met een meisje 
als hekkensluiter in ons 
‘mannengezin’. Ze had tijdens 
de zwangerschap ons leven al 
op zijn kop gezet en dat was 
pas het begin. Vele 
onderzoeken volgden en een 
jaar of twee later de diagnose. 
Niet dat die diagnose voor ons 
zo noodzakelijk was, als wel 
voor Yasmine zelf. Het opende 
makkelijker de deuren naar de 
hulpverlening als bijvoorbeeld 
een kinderdagcentrum.  
We leven blijkbaar in een 

Wilt u uw dorpsgenoten beter leren kennen of 
heeft u gewoon zin in lekker aanschuiven en niet 

te hoeven koken?  

Elke maand is er een heerlijke maaltijd voor ie-
dereen die interesse heeft in Randwijks Hof aan 
de Bredeweg 8a. 
Het eten wordt rond 18.00 uur opgeschept en 
kost €6,00. 
 
U kunt zich tot 3 dagen van te voren opgeven 
per e-mail naar famdoezejager@hotmail.com  
of per telefoon (0488) 
491506.    
Noteer 15 juni  15 juni  15 juni  15 juni  alvast 
in uw agenda!! 

Komt u ook? 

 

Verhuizen? Digitaal? Verhuizen? Digitaal? Verhuizen? Digitaal? Verhuizen? Digitaal?     
Tips of Vragen?Tips of Vragen?Tips of Vragen?Tips of Vragen?    

In het sociale domein worden heel veel beschikkingen afgegeven. Voor bijvoorbeeld thuishulp, leer-
lingenvervoer, aanschaffing van hulpmiddelen, participatie, jeugd. 
 

Het afgelopen jaar zijn daarover 83 klachten ingediend, 7 klachten zijn gegrond verklaard en 34 on-

gegrond verklaard. En 24 klachten zijn gedeeltelijk ongegrond c.q. gegrond of niet ontvankelijk ver-

klaard, terwijl er nog 18 bezwaarschriften op de plank liggen.  

Het overgrote deel van de klachten betreft participatie (66), dat gaat dus over werk en inkomen. Met 

betrekking tot de jeugdhulp zijn helemaal geen klachten ingediend. 
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“Breng “en de Scootmobiel “Breng “en de Scootmobiel “Breng “en de Scootmobiel “Breng “en de Scootmobiel     

 

In ons vorige blad schreven wij een stukje over  
het reizen in de bus met een (opvouwbare) 
scootmobiel.  
Betreffende persoon ontving na een herhaald 
verzoek om opheldering, onderstaand antwoord 
van Breng: 
 
“Wij ontvingen van u de melding dat U nog geen 
verder antwoord van ons ontving naar aanleiding 
van de door u gevraagde inlichtingen omtrent 
het toelatingsbeleid ten aanzien van scootmo-
bielen. In andere vervoersregio’s ondervindt u 
nooit problemen als u met de bus reist.    
 
Wij hebben contact opgenomen met onze con-
cessiemarketeer en hij vertelde ons het volgen-
de. Ten eerste moeten opvouwbare scootmobie-
len voldoen aan de algemene voorwaarden voor 
rolstoelen. In al onze bussen is plaats voor een 
hulpmiddel als een rollator of (elektrische) rol-
stoel. De gangen in een bus zijn daar ook breed 
genoeg voor gemaakt. Een (elektrische)rolstoel 
mag niet groter zijn dan 120x70x109 cm en in 
principe niet zwaarder dan 250 kilo, inclusief het 
gewicht van de gebruiker.  
Een scootmobiel mag niet mee in de bus, in ver-
band met de grootte en zwaarte. 
 
U mag een opvouwbaar exemplaar alleen mee-
nemen als u die bij de halte al opgevouwen 
naast u hebt staan en u die zelfstandig op de 
plaats voor rolstoelen in de veiligheidsriemen 
kunt zetten. Als die plaats bezet is door een rol-
stoelgebruiker òf als die later ook met de bus 
meewil, vervalt dat recht voor u zoals dat ook 
voor kinderwagens geldt. Als u niet voldoet aan 
de hierboven genoemde voorwaarden mag een 
buschauffeur weigeren u mee te nemen. 
 
Breng Klantenservice” 

 
De SGO is benieuwd wat úw ervaringen zijn als u 
per rolstoel met Breng reist!  

Station Elst is ToegankelijkStation Elst is ToegankelijkStation Elst is ToegankelijkStation Elst is Toegankelijk    

Hoewel het hele stationsgebied grondig en zo 
toegankelijk mogelijk is aangelegd beschreven we 
in onze vorige uitgave een aantal (onveilige) 
minpunten. Volgens de gemeente lag dat deels 
aan Pro Rail die nog niet alles had aangepakt 
vanwege de vorst. En deels aan het feit dat het 
gebied nog niet klaar was en ze nog zaken aan 
het verbeteren waren.  
 
Het goede nieuws is dat nu de meeste van de 
genoemde punten zijn aangepast. Met name de 
situatie bij de liften is verbeterd. Er zijn op de 
liften duidelijke informatieborden gekomen zodat 
je weet naar welk perron je moet en welke knop 
daarbij bij hoort. In de tunnel komen nog 
geleidelijnen door Pro Rail. 
Alle geleidetegels zijn vanaf de liftdeuren  
aangelegd. De situatie bovenaan de trappen  is 
aangepast zodat je als slechtziende via de 
ribbeltegels veilig bij de leuning uitkomt. Helaas is 
er in de tunnel geen geleidepad vanaf de trap 
naar de liften. 

 
 
 

 
 
 
Het trapje en brugje over de fietstunnel zijn 
zonder voorzieningen. Dit was aanvankelijk als 
een “kunstobject” bedoeld maar inmiddels alweer 
heraangelegd. Aan de andere zijde is een extra, 
alternatief  pad aangelegd zodat je per rolstoel 
niet al te ver om hoeft te rijden. 
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Stichting Onbeperkt GenietenStichting Onbeperkt GenietenStichting Onbeperkt GenietenStichting Onbeperkt Genieten    

De Stichting Onbeperkt Genieten zet zich in om 
jonge mensen met een onzichtbare fysieke 
aandoening of chronische ziekte weer te laten 
genieten van kunst en cultuur. Zij gunnen 
iedereen een leven vol muziek, kunst, theater en 
andere culturele belevingen. Ze halen de 
drempels weg om dit ook mogelijk te maken voor 
hen die daarvoor net dat beetje extra nodig 
hebben.  De Stichting is gevestigd in Nijmegen.  
In augustus staat het Grachtenfestival in 
Amsterdam op de agenda. 
Kijk op www.onbeperkt-genieten.nl 

Het MuZIEum in NijmegenHet MuZIEum in NijmegenHet MuZIEum in NijmegenHet MuZIEum in Nijmegen 
gaat verhuizen per 1 
september naar Ziekerstraat 
6b, in het centrum van 
Nijmegen. 
    
KunstnachtKunstnachtKunstnachtKunstnacht    
Op zaterdag 23 september doet het muZIEum 
mee aan de Nijmeegse Kunstnacht. 
Tijdens de Kunstnacht ontdek je culturele 
hotspots, bizarre performances, mooie expo’s en 
unieke feestjes op meer dan 20 locaties door de 
hele stad en het Honigcomplex. Uiteraard hoort 
het MuZieum er ook weer bij op hun nieuwe 
locatie in de Ziekerstraat! 

van Abbemuseum Eindhovenvan Abbemuseum Eindhovenvan Abbemuseum Eindhovenvan Abbemuseum Eindhoven    

Special Guests Special Guests Special Guests Special Guests     
Het museum is toegankelijk voor mensen met 
een visuele en/of auditieve handicap en diegenen 
die door een mobiele beperking veelal niet naar 
het museum kunnen komen. Iedere tweede 
zondag in de maand vindt er een rondleiding 
plaats langs de kunstwerken van het museum 
voor blinden en slechtzienden.  
Spraakmakend Van Abbe Spraakmakend Van Abbe Spraakmakend Van Abbe Spraakmakend Van Abbe – een speciaal 
programma voor bezoekers met afasie.  
Elke zaterdag zijn er rondleidingen in gebarentaal 
voor doven en slechthorenden. 
Via een App kun je ook buiten het museum de 
kunst bekijken. 

In september 2008 is de 
ETV de Helster begonnen 
met G tennis. G-tennis is 
bedoeld voor mensen met 
een verstandelijke 
beperking, liefst in de 
leeftijd van 16 tot 50 jaar. Dit is gestart in het 
kader van maatschappelijk verantwoord 
verenigen. De vereniging is zowel met uitbreiding 
van banen als leden zo groot geworden dat dit 
een natuurlijk uitvloeisel leek.  
 
We hebben nu 14 deelnemers en hiermee zitten 
we vol. Belangstellenden kunnen op de wachtlijst 
worden geplaatst. 
 
De G-tennissers krijgen één maal per week les 
van een gekwalificeerde tennistrainer, op 
maandagavond van 19.00-20.00 uur, en drinken 
daarna nog gezellig een drankje. De tennistrainer 
wordt elke les bijgestaan door 4 vrijwilligers van 
de vereniging, die helpen waar nodig.  

 
De deelnemers betalen contributie en zijn dus lid 
van de club. Zij kunnen daarom ook buiten de les 
om gaan tennissen. Ook worden er toernooitjes 
georganiseerd. Het aanschaffen van een 
tennisracket is niet meteen nodig aangezien de 
trainer er altijd wel een paar reserve heeft. 
Zodoende is het mogelijk zonder veel kosten 
eerst uit te proberen of het voor de deelnemer 
interessant is. Zowel de deelnemers als ook de 
vrijwilligers zijn erg enthousiast. 
 
Namens de ETV De Helster 
Mia Ross. 
 

MuZieum verhuistMuZieum verhuistMuZieum verhuistMuZieum verhuist    GGGG----tennis in Elsttennis in Elsttennis in Elsttennis in Elst    
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De column van JoopJoopJoopJoop 
Opa was in een beschouwende 
bui toen ik hem opzocht. We 
hadden het over Feyenoord en 
Vitesse. Twee kampioenen.  Ik 
hoop dat de mensen ervan 
hebben genoten. Ja, ook die 
met een (of meer) beperkingen. 
Dan moet je er geen 
keukentafelgesprek bij hebben. 
 
Ik zeg nog tegen opa, dat die 
gesprekken juist zijn om de 
mensen, die het nodig hebben, 
een passende ondersteuning te 
bieden. Maatwerk!!  
Daar staat Wmo ook voor. Opa 
vraagt hoe het dan zit met de 
traplift; met de huishoudelijke 
hulp. Bezuinigen dat doe je zo. 
Het aantal uren blijft; het tarief 
wordt gekort. Heeft iedereen 
zijn zin.  
De gemeente verstrekt toch 
huishoudelijke hulp (Toppie!!) 
en …….. de gemeente bezuinigt 
(Toppie!!).  
 
O ja, die traplift lossen we als 
volgt op. Hij wordt uit de Wmo 
geschrapt.  Wie een traplift 
nodig heeft, kan een 
“blijverslening”(zie ook blz 15) 
afsluiten. Dat is een soort 
hypotheek voor voorzieningen 
aan je huis, zoals een traplift. 
Aanpassing van de douche en 
zo. Helaas geldt dat alleen voor 
mensen die een eigen huis 
hebben. Woon je in een 
huurwoning, dan zal je moeten 
verhuizen. 
 

Hoe zat het ook alweer: Hoe zat het ook alweer: Hoe zat het ook alweer: Hoe zat het ook alweer: 
“oude bomen….”.“oude bomen….”.“oude bomen….”.“oude bomen….”.    

Opa roept dat we naar het 
Amerikaanse systeem gaan. 
Vroeger  had je nog van die 
linkse partijen die de zorg nog 
hoog in het vaandel hadden 
staan. Dat gaat (ook in ons 
land) er steeds meer af. 
 
Hugo Borst met zijn actie lijkt 
succes te hebben. Ik moet het 
nog zien!! Hij krijgt wel gehoor in 
de instellingen. Nu Den Haag 
nog. In Den Haag zitten de 
toekomstige regeringspartijen  
al een paar maanden te 
overleggen. Het komt niet op 
één dag. Ministersposten 
worden verdeeld. Dat vraagt 
aandacht.  
 
Wij kijken naar de afvoergootjes 
in de Dorpsstraat. Ze liggen te 
hoog of te laag. De grond moet 
nog inklinken. Of ….  hadden de 
goten misschien wat hoger 
moeten worden aangelegd? 
 
MAATWERK, wat is dat 
eigenlijk?  Dat heeft “het 
beleid” nog niet bepaald. We 
zijn eerst nog bezig met de 
verdeling van het fluweel, de 
ministersposten. Maatwerk!!    

 

 

Maatwerk, Maatwerk, Maatwerk, Maatwerk, 

wat is dat wat is dat wat is dat wat is dat 

eigenlijk?eigenlijk?eigenlijk?eigenlijk?    
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Alternatieve Zwem4daagse  12 juni  t/m 10 juliAlternatieve Zwem4daagse  12 juni  t/m 10 juliAlternatieve Zwem4daagse  12 juni  t/m 10 juliAlternatieve Zwem4daagse  12 juni  t/m 10 juli    

Sinds een aantal jaren is er op maandagmorgen 
een zwemuurtje voor mensen met een fysieke 
beperking in zwembad De Helster in Elst.  
 
Vijf maandagen de zwem4daagse in de Helster 
Aan het eind van ieder zwemseizoen wordt de 
zwemvierdaagse gedurende 5 maandagen 
gezwommen. Vier dagen achter elkaar zou te 
belastend zijn, bovendien kan men zo één keer 
overslaan. Een groep van ca 15 zwemmers 
zwemmen hun baantjes waarbij de één op de 
gewone manier zwemt, een ander alleen maar 
baantjes op de rug kan zwemmen en een 
volgende “loopt” met behulp van een wetbelt. 
Dit alles wordt georganiseerd met de hulp van 
veel enthousiaste vrijwilligers. 

 Iedere maandag moet men minstens 10 banen, 
dus 250 meter zwemmen. Ook mag er na iedere 
50 meter even gerust worden, indien nodig. De 
mensen zijn altijd enthousiast, meerderen 
zwemmen dan ook vaak veel meer dan 1000 
meter. Er wordt gezwommen vanaf maandag 12 
juni, de laatste keer is op 10 juli.  
Alleen leden van dit zwemuur kunnen deelnemen. 
Supporters zijn welkom! 
 
Uitreiking Medailles 
Als je op deze manier 1000 meter hebt 
gezwommen, heb je een medaille verdiend.  

Deze medailles worden uitgereikt op de laatste 

dag van de vierdaagse, op een feestelijke manier 

met koffie en soesjes  

Zwemmers én vrijwillige kaderleden Zwemmers én vrijwillige kaderleden Zwemmers én vrijwillige kaderleden Zwemmers én vrijwillige kaderleden     

Wilt u ook gaan zwemmen? Zowel zwemmers 
(met een lichamelijke beperking) als nieuwe 
vrijwilligers zijn van harte welkom. Kom op een 
maandag tussen 11 en 12 uur  als supporter bij 
de zwemvierdaagse. Of kom in het nieuwe 
seizoen, na de zomerstop gerust een keer kijken.  
Kijk op www.ez-pc.nl/afdelingen/zmfb.html 
 

 

Zwemuur ZMFB de Helster heeft een nieuwe lift én voorzitterZwemuur ZMFB de Helster heeft een nieuwe lift én voorzitterZwemuur ZMFB de Helster heeft een nieuwe lift én voorzitterZwemuur ZMFB de Helster heeft een nieuwe lift én voorzitter    

Het ZMFB Zwemuur op maandag heeft een 
nieuwe voorzitter: voorzitter: voorzitter: voorzitter: Marco van Beuningen. Marco 
behartigt de belangen van deze groep binnen de 
EZ&PC. Hij is al jarenlang betrokken bij de EZ&PC 
en we zijn er erg blij mee dat hij deze taak op zich 
neemt. 
 
Nieuwe BadliftNieuwe BadliftNieuwe BadliftNieuwe Badlift    
Sinds een paar maanden is er ook een nieuwe 
zwembadlift geïnstalleerd in zwembad de Helster. 
Dat was hard nodig want de oude lift begon te 
haperen. Hij werkt als een tierelier zodat iedereen 
weer veilig en met een gerust hart per badlift het 
water in kan 

TBKTBKTBKTBK    
EZ&PC biedt op zaterdagmiddag ook zwemlessen 
voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen en 
kinderen met een motorische beperking.  
Kijk voor info op de site van de EZ&PC (TBK) of 
mail naar bzg-tbk@ez-pc.nl. 
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Column van Tom: Zelfstandig Wonen norm 
 

Soms vraag ik mij af of we 
genoeg doen aan het wonen 
van ouderen. 
Ik was onlangs bij een discussie 
in het gemeentehuis. Mijn 
lichaam is nog redelijk in orde, 
mijn hoofd doet het nog, maar 
ik ben wel 72 jaar.  
 
Er werd gezellig gebabbeld over 
de beleidsontwikkeling, de 
kleinschalige benadering, het 
contact met de mensen.  
Alleen ging het over instellingen, 
contacten met beroepskrachten 
en organisaties. 
 
Ik werd een beetje kribbig en zei 
dat ik recht tegenover het 
gemeentehuis woonde, dat de 
gemiddelde leeftijd in mijn 
kleinschalig complex rond de 
tachtig jaar lag, maar dat ik 
nooit belangstelling van de 
gemeente had gemerkt. 
Dat vond de gemeente 
geweldig: mijn naam, adres, en 
email en telefoon werden 
opgeschreven. U raadt het al: 
nooit meer iets gehoord. 
Daar gaat het natuurlijk niet 
om: ik ben geen zuurpruim en 
de gemeente doet zijn best.  
 

Het punt is wel: wat gebeurt er 

met de behoefte aan 

zorggeschikte woningen en wie 

doet en wie moet er wat mee?  

Zelfstandig wonen in de wijk 
wordt steeds meer de norm 
voor groepen die voorheen 
intramuraal of beschut 
woonden. Steeds meer 
huurders kampen met een 
lichamelijke, verstandelijke en 
psychische beperking. Wat kan 
een corporatie doen om deze 
groepen te ondersteunen? En 
hoe kan de verbinding gelegd 
worden met het sociaal domein 
en de gemeente?” 

 
Het onderzoekbureau ABF heeft 
deze marktbeweging voor onze 
regio geanalyseerd en het beeld 
is: fors stijgende behoefte aan 
geschikte woongelegenheid 
voor oudere zorgbehoevenden. 
 
Wie doet wat? Wie moet wat?Wie doet wat? Wie moet wat?Wie doet wat? Wie moet wat?Wie doet wat? Wie moet wat?    
Het eerlijke antwoord is dat ik 
het niet weet.  
Ik zie de gemeente veel 
investeren in het wonen, 
althans in een woonvisiewoonvisiewoonvisiewoonvisie. Maar 
met alleen een visie krijg je 
geen stenen op elkaar. 
Daarvoor zijn harde en 
praktische afspraken nodig, 
corporaties die willen en 
kunnen. Daarvoor hebben we 
het woord “prestatieafspraak” “prestatieafspraak” “prestatieafspraak” “prestatieafspraak” 
uitgevonden. Het betekent dat 
gemeente en woningcorporaties 
over en weer tot afspraken 
komen over aantallen 
woningen, typen en prijzen, 
faseringen en locaties. 
Elk bouwplan geeft  dus veel 
gedoe, we hebben het zo 
ingewikkeld gemaakt dat 
prestaties bijna niet meer te 
leveren zijn.  
    
Afspraken zijn onbewoonbaarAfspraken zijn onbewoonbaarAfspraken zijn onbewoonbaarAfspraken zijn onbewoonbaar    
Afspraken maken kan wel, 
alleen kun je daar niet in 
wonen. Het is moedeloos 
makend. Maar dat mag niet en 
kan niet. 

 
SGOSGOSGOSGO    
Daar komt ook de SGO in beeld. 
Kunnen wij de gemeente 
prikkelen en stimuleren? 
Kan de SGO de gemeente 
duidelijk maken dat zij, met 
anderen, verantwoordelijk zijn 
voor een goede woningmarkt? 

Is het slimmer rechtstreeks bij 

organisaties als 

woningcorporaties, Aedes en 

ActiZ aan te kloppen?  

 
 
Dat is niet iets dat een junior 
beleidsmedewerker of een 
externe inhuurkracht even 
regelt. 
Want onze ouderen hebben 
over tien jaar geen kans meer 
op een woning die hen past. 
 
 
 
 
 
 
Wie het niet gelooft en het na 
wil lezen; 
Op internet  is de Wegwijzer 
prestatieafspraken wonen en 
zorg   en het rapport van 
onderzoekbureau ABF  te 
vinden 
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Ambtshuis in Elst is gemeentelijk Loket Samenleven gewordenAmbtshuis in Elst is gemeentelijk Loket Samenleven gewordenAmbtshuis in Elst is gemeentelijk Loket Samenleven gewordenAmbtshuis in Elst is gemeentelijk Loket Samenleven geworden    

Dorpsstraat 8Dorpsstraat 8Dorpsstraat 8Dorpsstraat 8    
Begin april werd het verbouwde ambtshuis in Elst 
in gebruik genomen door de ambtenaren van het 
Sociaal Domein (Wmo, jeugdhulp, werk & 
inkomen) van de gemeente Overbetuwe. Ook voor 
het Loket Samenleven van de gemeente Overbe-
tuwe moet je voortaan op de Dorpsstraat 8 zijn! 
 
De SGO was zeer benieuwd hoe het met de 
toegankelijkheid van het pand gesteld is, immers 
het Ambtshuis was tot voor kort alleen per zeer 
steile hellingbaan te bereiken. In overleg met de 
betrokken ambtenaren gingen Johan (per 
elektrische rolstoel) en Jeanne op pad. We waren 
welkom en namen de proef op de som. 
 
ParkerenParkerenParkerenParkeren    
Allereerst moesten we in de buurt zien te 
parkeren, omdat de algemene gehandicapten-
parkeerplaats pas binnenkort voor de deur wordt 
aangelegd. Gelukkig wist Johan nog handige 
parkeerplekken achter de Grote Kerk. Om zijn 
auto uit te komen heeft hij achter de auto een 
vrije ruimte van minimaal 2 meter nodig. 
    
GastheerGastheerGastheerGastheer    
Bij het Ambtshuis was de schilder nog volop aan 
het werk, maar de oude hellingbaan waarop hij 
met zijn steigers stond was sowieso niet voor ons 
geschikt. We misten daar nog een informatiebord. 
Via de intercom onderaan de trap meldden we dat 
we naar binnen wilden. Na even wachten kwam 
de vriendelijke beveiliger (en volgens eigen 
zeggen ook gastheer) naar buiten om de 
plateaulift te ontgrendelen en te bedienen. Hij zag 
ons binnen op de camera al bij de trap wachten. 
    
    
    

    

BinnenBinnenBinnenBinnen    
De plateaulift werkte prima en op het bordes 
aangekomen was de toegang geen enkel punt, 
automatische deuren en geen drempels. Ook 
binnen waren alle ruimtes per elektrische rolstoel 
goed bereikbaar.  
Enkele minpuntjes zagen we ook. Het rolstoeltoilet 
is niet conform de norm aangelegd, maar wel met 
alle voorzieningen zoals alarm, beugels, 
onderrijdbare wastafel etc. De ruimte naast de 
toiletpot is echter 60 en 69 cm waardoor je met 
de rolstoel net niet naast het toilet kunt gaan 
staan om zo de transfer naar het toilet te kunnen 
maken. 
De balie waar je je moet melden is in verband met 
de veiligheid op stahoogte gemaakt, maar de 
naastgelegen spreekkamers bieden onderrijdbare 
tafels om je verder te woord te staan. 
    
Visuele beperkingVisuele beperkingVisuele beperkingVisuele beperking    
Daarnaast misten we helaas zowel binnen als 
buiten alle voorzieningen voor mensen met een 
visuele beperking. Dit is gemeld bij de betrokken 
ambtenaar en we hopen dat daar actie op 
ondernomen wordt. 
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Slechtzienden en 
blinden puzzelen 
Veertig tot vijftig procent van de Nederlandse 
bevolking heeft puzzelen als liefhebberij. 
Puzzelen houdt mensen scherp (braintraining!) en 
brengt plezier en ontspanning. Slechtzienden 
kunnen nu puzzelen op de website puzzlesight.nlpuzzlesight.nlpuzzlesight.nlpuzzlesight.nl.  

    
    
    

De Helpdesk Hulpmiddelen (HH)  De Helpdesk Hulpmiddelen (HH)  De Helpdesk Hulpmiddelen (HH)  De Helpdesk Hulpmiddelen (HH)  
(Spierziekte.nlSpierziekte.nlSpierziekte.nlSpierziekte.nl) bestaat uit een enthousiaste 
groep vrijwilligers die voorlichting geeft over 
hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met 
een spierziekte.  
U krijgt – bijvoorbeeld- het laatste restje 
tandpasta moeilijk uit de tube. Of het opstaan uit 
uw stoel gaat niet meer zo makkelijk.  
 
U kunt dan veel plezier hebben van eenvoudige 
hulpmiddelen die vaak gewoon in de handel zijn 
of van aanpassingen die de HH voor u opspoort.  
Ca 350 verschillende hulpmiddelen met alle 
relevante informatie zijn op deze site te vinden. 

 

Bijvoorbeeld de kleinste, opvouwbare rollator ter 
wereld!   de Movede Movede Movede Move----X , X , X , X ,     

Handige hulpmiddelen 

Scootmobiel multistalling de luxeScootmobiel multistalling de luxeScootmobiel multistalling de luxeScootmobiel multistalling de luxe    
    
Scootmobiel stallingruimte met oprijplaat. Aan de 
binnenzijde zijn stopcontacten en een oplaadpunt 
aanwezig. De ze versie is wel prijzig … € 3250.  
 
Op Internet (google) zijn talloze scootmobielstallin-
gen te vinden. 

Braille leesregel Braille leesregel Braille leesregel Braille leesregel     
    
Een brailleleesregelbrailleleesregelbrailleleesregelbrailleleesregel wordt door blinden en slecht-
zienden gebruikt om digitale informatie zoals 
websites te kunnen lezen.  
Een brailleleesregel zet de tekst van uw compu-
terscherm of telefoonscherm om naar braillete-
kens die u van de brailleleesregel kunt aflezen. 
Hiervoor is ook speciale software nodig. 

Het bestaat uit een dynamische leesregel, vaak 
onder het toetsenbord geplaatst, waaruit penne-
tjes omhoog komen in het braillepatroon.  
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Per Trein naar de Ziezo Beurs in UtrechtPer Trein naar de Ziezo Beurs in UtrechtPer Trein naar de Ziezo Beurs in UtrechtPer Trein naar de Ziezo Beurs in Utrecht    

 De nieuwe Sprinters waarvan er uiteindelijke 58 
komen zijn echte forensentreinen met zowel zit- 
als staplaatsen, brede gangpaden en zoveel 
mogelijk doorkijk door de trein.  

Verder krijgt de trein: 

• ruime (rolstoeltoegankelijke) toiletten met 
een babyverschoontafel en handgrepen; 

• een speciale uitschuiftrede voor rolstoelers of 
mensen met een kinderwagen, zodat zij 
eenvoudig de trein in kunnen; 

• een groot multifunctioneel balkon voor 
bagage, kinderwagens en fietsen; 

• LED-verlichting die zich aanpast aan het 
daglicht en daardoor extra zuinig is; 

• speciale afvalbakken op het balkon voor 
gescheiden afvalinzameling; 

• stopcontacten in zowel de 1e als 2e klas 

• 10% ‘priority seats’, voor bijvoorbeeld 
reizigers die slecht ter been zijn. 

 

De Nieuwe Sprinter, de Flirt, is rolstoeltoegankelijkDe Nieuwe Sprinter, de Flirt, is rolstoeltoegankelijkDe Nieuwe Sprinter, de Flirt, is rolstoeltoegankelijkDe Nieuwe Sprinter, de Flirt, is rolstoeltoegankelijk    

Dickie en Riekie gingen per trein naar de Ziezo beurs. Hoewel Riekie stukjes kan lopen wilden ze toch 
uitproberen hoe ze vanuit Elst met de rolstoel per trein naar Utrecht konden. Riekie vond het zelf eng 
maar gelukkig het viel wel erg mee, vertelde ze.  
Als je vanuit Elst naar Utrecht gaat is het makkelijker om met de rolstoeltoegankelijke Arriva via Tiel te 
reizen want dan kun je op het zelfde perron in de andere trein stappen. In Tiel stap je zo over in de 
Sprinter met een lage instap naar Utrecht. Als je via Arnhem reist moet je bij het overstappen van per-
ron 4 naar 11,  dus dan moet je met de lift, een heel eind lopen/rijden en dan weer de lift in. 
 
Ziezo BeursZiezo BeursZiezo BeursZiezo Beurs    
Helaas zijn er geen foto’s gemaakt, er was door de enorme drukte en smalle paden nergens bij te ko-
men met een rolstoel. Later werd het wat rustiger en werd er voor het Scholenproject een speciaal 
voelhorloge gekocht, de oude was helemaal versleten. Bovendien kregen ze zomaar een (extra) dik 
boek van Harry Potter in braille cadeau. 
 
Bent u op zoek naar een hulpmiddel of informatie? Op de site van www.ziezobeurs.nl kunt u alle stand-
houders terugvinden met o.a. tekenhulpmiddelen, vakanties, braille toepassingen, geleidehonden, 
ADL-en sportmogelijkheden en heel veel ICT- en digitale hulpmiddelen. 
 
Brailleleesregel (zie ook blz 11)Brailleleesregel (zie ook blz 11)Brailleleesregel (zie ook blz 11)Brailleleesregel (zie ook blz 11)    
De SGO kon op marktplaats voor een zeer schappelijk prijsje een “ouder” exemplaar bemachtigen 
voor het scholenproject “Gehandicapt en toch Gewoon”.  Om  in de klas aan de kinderen te kunnen 
uitleggen en vooral te laten zien hoe zo’n leesregel werkt.  

Om de 2 jaar bezoekt Dickie de beurs “Over leven met minder 
zicht”, voor iedereen met een visuele beperking, deze keer in  
het Beatrixgebouw in Utrecht 
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SPETTERENDE” Opening van het vernieuwde centrum in ElstSPETTERENDE” Opening van het vernieuwde centrum in ElstSPETTERENDE” Opening van het vernieuwde centrum in ElstSPETTERENDE” Opening van het vernieuwde centrum in Elst    

Met zijn drietjes (Dickie, Ans en Jeanne) waren we 
op 9 april namens de SGO bij de feestelijke 
opening van het centrum aanwezig. Prachtig weer 
en heel veel mensen die gezellig aan de lange 
tafels zaten, muziek en toespraken.  
 
De SGO was jarenlang 
betrokken bij alle 
herinrichtingsplannen 
die de laatste 15 jaar 
werden gemaakt (en 
vervolgens weer net zo 
snel de la in 
verdwenen).  
 
In 2011 reden we met 
ontwerpers van het 
architectenbureau, 
wethouders en 
ambtenaren in een 
rolstoel rond en liepen 
ze met taststok en een 
blinddoek door het 
dorp. We lieten ze luisteren naar de ervaringen 
van rolstoelgebruikers en van mensen met een 
visuele beperking. We gingen ook in Wijchen 
kijken naar het daar vernieuwde centrum, samen 
met het plaatselijke platform.  
 
In de loop van de jaren volgden we de uitvoering 
van de plannen op de voet. Soms legden de 
stratenmakers bijvoorbeeld maar aan één kant 
de geplande oversteek, of zette de bloemist op de 
nieuwe geleidelijnen prachtige, loodzware 
bloempotten.  

We hebben op het nippertje alle geleidelijnen die 
raadselachtig uit de plannen verdwenen waren 
gered (helaas niet op het allereerst aangelegde 
stuk bij de Valburgseweg). In 2014 haalden we 
een deskundige van de Oogvereniging erbij en nu 
ligt er een prima oplossing voor de geleidelijnen. 
Over de samenwerking met de gemeente waren 
we zeer te spreken. We konden altijd terecht met 
opmerkingen en tips vanuit onze doelgroep. En 
soms bleek de praktijk net een andere oplossing 
te vereisen. 

Op zondag 9 april tijdens de opening waren we 
vooral benieuwd naar de reacties van mensen 
met een mobiliteitsbeperking, en die waren er 
genoeg die dag!!  
Scootmobielers, rolstoelers, ouders met 
kinderwagens, fietsers, rollator en- stoklopers en 
mensen met een visuele beperking: ze reden af 
en aan.  
 
Veel positieve reacties over de mooie inrichting, 
de makkelijke oversteken, geen drempels om de 
winkels in te gaan, fietsen uit de looproutes 
geparkeerd en meer ruimte voor de voetgangers.  
 
Wel zijn de ijzeren afvoergootjes een bron van 
irritatie (de klinkers ernaast moeten nog 
“inklinken”). Ook veel klachten over teveel auto’s: 
onveilig doordat men van de sokken wordt 
gereden als auto’s uit een parkeervak komen. 
Verder blijken vooral de stoepen aan het begin 
van de Dorpsstraat erg scheef te liggen waardoor 
je, in een rolstoel, steeds moet bijsturen naar één 
kant. Dat laatste komt echter omdat men de 
winkels drempelloos aan de straat heeft laten 
aansluiten (je kunt nu alle winkels in!) en er geen 
stoepranden tussen de rijweg meer zijn. Het 
hoogteverschil is dus in de afstand tussen straat/
parkeervak  en de winkels verwerkt. Op brede 
stoepen is het te doen, op de smalle is het 
verschil wel groot.  
 
Sommige scootmobielers en rolstoelers kiezen 
ervoor om midden over de weg te rijden (omdat 
ze dan sneller kunnen?...). Dit is niet de bedoeling 
en gevaarlijk, maar soms begrijpelijk omdat ze 
met een fietsende partner of kind zijn. 
 
En men vroeg zich af of er wel genoeg Algemene 
Gehandicaptenparkeerplaatsen over waren 
gebleven, maar er zijn er genoeg volgens de 
norm. Op blz 18 vindt u een overzicht. 
 
Extra feestelijk gingen op deze dag de nieuwe 
fonteinen aan en het leek wel of iedereen 
daarvoor speciaal een piraten-streeptruitje had 
aangeschaft!  
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Vierdaagse per rolstoel 
Ik ben John Brugman, geboren in 1947, het zelfde jaar als Johan Cruijff.Ik ben John Brugman, geboren in 1947, het zelfde jaar als Johan Cruijff.Ik ben John Brugman, geboren in 1947, het zelfde jaar als Johan Cruijff.Ik ben John Brugman, geboren in 1947, het zelfde jaar als Johan Cruijff. 
Ik ben sinds 2010 100% rolstoel gebonden door een complete dwarslaesie, opgelopen 
door langdurige medische missers van neurologen en radiologen. 
  
Ik heb altijd veel aan sport gedaan. Tafeltennis bij ETAC, hardlopen, fitness en tennis. Ik 
heb ervaren dat sporten je veel goeds brengt, zowel fysiek als mentaal. Dit geldt zeker 
ook als je gehandicapt bent. Ik vind zelf dat er door/voor deze groep weinig aandacht is 
voor het actief sporten. 
 
Ik wil dit jaar voor de eerste keer (in mijn rolstoel) mee gaan doen aan de 4-daagse van 
Nijmegen, ik ben sinds een paar weken aan het trainen. Dat viel in het begin eigenlijk wel 
tegen, maar ik heb op Koningsdag, donderdag 27 april jl. al een behoorlijk eind gerold, 35 km. Dit 
kwam ook doordat ik de weg op een gegeven moment kwijt was. Maar het is toch zeker een 
stimulans, de uiteindelijke afstand die ik moet rollen is ‘slechts’ 30 km. 
  
Gelukkig heb ik nog de tijd om goed te oefenen en dan uiteindelijk er tegenaan te gaan, tijdens de 
101ste  Vierdaagse van 18 t/m 21 juli 2017. 

Gelukkig weer een column van Ben: Mijn APK 
Dus ging ik op weg naar de St Maartenskliniek, 
voor de jaarlijkse controle op mijn gezondheid. 
Dan kom je in een tijdsbestek van enkele uren bij 
de mensen die jou, in de tijd van je revalidatie 
onder behandeling hadden. Dat zijn er dan 
ongeveer 4 à 5, met elke keer een gesprek 
van een half uur. Je wordt gewogen en er worden 
vragen gesteld over ontlasting en urine. 
 
De ergotherapeut keurde mijn rolstoel helemaal 
af. Ik gebruikte deze rolstoel al negen jaar, 
maar  volgens hem voldeed hij niet meer, mijn 
houding is niet meer je van het. Ook vond ik dat 
mijn volgende stoel wel leuningen zou mogen 
hebben. Want negen jaar zonder leuningen (op 
eigen verzoek) was voor mij wel genoeg. De hele 
dag je zelf rechtop houden vond ik moeilijk 
worden. Er werd een afspraak met RSR 
Revalidatie Service gemaakt en er kwam iemand 
langs bij de St Maartenskliniek met een aantal 
showmodellen. Samen met de ergotherapeut werd 
bekeken wat voor mij de geschikte rolstoel zou 
zijn. 
Nadat de keuze gemaakt was werd de fabricage in 
gang gezet. De veranderingen aan de rolstoel 
waren leuningen, een verstelbare rugleuning en 
een extra asgat. Bij het handbiken kan het wiel in 
het achterste asgat. Zo wordt de wielbasis langer, 
er is meer grip met het voorwiel op de weg zodat 
je niet meer slipt. 
 
Maar voor het zo ver was ben ik eerst naar de 
firma O4WHEELCHAIRS geweest waar de 
maten  opgenomen werden. Daar  reed ik in 

verschillende demo stoelen tot ze uiteindelijk 
volgens dhr Michiel Raterink (sales), de goede 
stoel voor mij vonden. Die mocht ik mee naar huis 
nemen, om hem twee weken uit te proberen. 
Omdat de stoel mij heel goed beviel, werd die voor 
mij besteld. 
 
De rolstoel werd door 
Marius van de firma RSR bij 
ons thuis in Andelst 
afgeleverd. 
Afgesproken was met O 4 
WHEELCHAIRS dat ik heel 
graag eens een kijkje in hun 
fabriek wilde nemen. Zo 
ontmoette ik daar de 
General Manager, dhr Stef Beumer. Hij nam alle 
tijd en onder het genot van een bakje koffie legde 
hij uit hoe ze daar rolstoelen bouwen met allerlei 
speciale aanpassingen die per persoon 
verschillen. Als je denkt dat de buizen en pijpen op 
de knie gebogen worden dan heb je het mis. Ik 
zag hightech machines, computer gestuurd. Ik viel 
van de ene in de andere verbazing.  
 
Nu ik dit artikel schrijf heb ik al een tijdje mijn 
nieuwe rolstoel waar ik uiterst tevreden over ben. 
 
Mijn ervaring is dat O4 WHEELCHAIRS mij een 
geweldige rolstoel heeft geleverd en een bedrijf  is 
waar terdege rekening wordt gehouden met je 
wensen en je op een prettige manier geholpen 
wordt. 
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Gehandicapt en toch GewoonGehandicapt en toch GewoonGehandicapt en toch GewoonGehandicapt en toch Gewoon    

Het Scholenproject Gehandicapt 
en toch Gewoon sloot het seizoen 
dit jaar af  in Driel op basisschool 
de Kameleon.  
 
Met 9 mensen en 2 hulphonden 
bezochten ze ook dit jaar bijna wekelijks een 
school in de Overbetuwe. Daarbij wordt er iedere 
keer veel “voor”werk verricht, afspraken gemaakt, 
rolstoelen en lesdozen weggebracht en 
oorkondes geprint en geschreven. 
Sommige scholen hadden al een erg druk rooster 
maar die komen volgend jaar, na de vakantie als 
eerste aan de beurt. 
Zoals gebruikelijk werd het schooljaar met de 
groep vrijwilligers eind mei afgesloten met een 
gezamenlijke lunch en voor de beide honden een 
extra dikke kluif!! 
 
Dickie, Riekie, Ans, John, Bert, Ceciel, Theo, Leo, 
Hetty, en haar  beide honden Mayca en Wentel 
Dank jullie wel en succes volgend jaar! 

Het Scholenproject “Gehandicapt en toch 
Gewoon” is op zoek naar enkele enthousiaste 
mensen, met of zonder beperking, die zich op de 
afgesproken woensdagochtenden willen inzetten 
in meerdere kernen van de gemeente 
Overbetuwe. Dit wordt onderling afgestemd. Je 
kunt altijd een keer mee om te ervaren hoe leuk 
dit is!  
Bel Dickie op 
telefoonnummer  
0481-372617. 

BlijversleningBlijversleningBlijversleningBlijverslening    

Oproep scholenprojectOproep scholenprojectOproep scholenprojectOproep scholenproject    

KeukentafelgesprekKeukentafelgesprekKeukentafelgesprekKeukentafelgesprek    

Wat vindt U van uw keukentafelgesprek?Wat vindt U van uw keukentafelgesprek?Wat vindt U van uw keukentafelgesprek?Wat vindt U van uw keukentafelgesprek?    
 
De SGO hoort graag uw ervaring met het 
keukentafelgesprek met de gemeente. Vragen die 
wij hebben…. 

• Verliep het gesprek naar wens? 

• Was u goed voorbereid,  

• Hebt u iemand bij uw gesprek gevraagd? 

• Begreep u de gang van zaken? 

• Was u het eens met het besluit ? 

• Zou u het de volgende keer anders doen? 
 
Hebt u suggesties of tips? 
Bel de secretaris 0481-376040  
of mail naar secretaris@sgo-overbetuwe.nl 

Een Blijverslening kan door de gemeente Overbe-
tuwe toegekend worden indien met het treffen 
van maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen 
aan het verbeteren van de levensloopbestendig-
heid, dan wel de toegankelijkheid en/of de ge-
bruikskwaliteit van een woning, of de directe om-
geving van de woning. 
 
De lening kan worden aangevraagd door eigena-
ren-bewoners van een woning of appartement in 
de gemeente Overbetuwe, wanneer zij een zorg-
vraag hebben die aanpassing van de woning ver-
eist, of indien zij hun woning levensloopbestendig 
willen maken. 
    
Tot de maatregelen worden gerekendTot de maatregelen worden gerekendTot de maatregelen worden gerekendTot de maatregelen worden gerekend: 
a.Het realiseren van een gelijkvloerse woning 
door bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer 
op de begane grond te realiseren bij een eenge-
zinswoning; 
b. Het beter toegankelijk maken van bijvoorbeeld 
badkamer/toilet/ slaapkamer/woonkamer/
keuken/hal; 
c. Het verbouwen van de woning waardoor de 
maatvoering van woonkamer/slaapkamer/
keuken/badkamer minimaal gaan voldoen aan de 
noodzakelijke toegankelijkheid; 
d.Technologische maatregelen ter vergroting van 
het wooncomfort (Domotica). 
e. Aanpassen van de directe omgeving van de 
woning om langer zelfstandig te wonen.  
f. Het samenvoegen van twee woningen tot één 
levensloopbestendige woning. 
 
Informatie op www.overbetuwe.nl 
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Handige apps 

LuisterBiebLuisterBiebLuisterBiebLuisterBieb    
 
Met de gratis LuisterBieb kun je 
een groot aantal luisterboeken 
downloaden uit de Openbare 
Bibliotheek. Als lid krijg je toegang 
tot nog veel meer titels. 
 

Met de LuisterBieb krijg je de beschikking over 
een grote selectie luisterboeken in alle genres: 
van spanning tot literair en van hoorspelen tot 
hoorcolleges. Er zijn ook veel luisterboeken voor 
kinderen in diverse leeftijdscategorieën.  

 

Acutrein (Android)Acutrein (Android)Acutrein (Android)Acutrein (Android)    

Handig voor de treinreiziger per Handig voor de treinreiziger per Handig voor de treinreiziger per Handig voor de treinreiziger per 
rolstoel rolstoel rolstoel rolstoel want je kunt zien welke 

type treinen en treinstellen 
worden gebruikt bij een 
bepaalde rit, zodat je weet of 
je per rolstoel de trein in kunt. Je kunt de  
actuele vertrektijden van jouw station 
nakijken evenals een actueel overzicht van 
werkzaamheden en storingen  

Gesproken ondertitelingGesproken ondertitelingGesproken ondertitelingGesproken ondertiteling    
 
Voor smartphones en tablets 
is er de app Gesproken 
Ondertitels. Deze app leest de 
ondertiteling voor en op het 
scherm kan meegelezen worden. De kleur en 
grootte is in te stellen, bijvoorbeeld naar een gele 
achtergrond met grote zwarte letters. Hiermee 
wordt de smartphone of tablet een hulpmiddel. 
Wel is een abonnement vereist. 
Kijk op www.gesproken-ondertitels.nl 

Parkinson AppParkinson AppParkinson AppParkinson App    
 
Deze  gratis app kunnen mensen met Parkinson 
gebruiken om thuis oefeningen te doen. Er staan 
meer dan 70 instructie video's in met oefeningen. 
 
Daarnaast worden adviezen met betrekking tot 
bewegen gegeven.  

WheelmateWheelmateWheelmateWheelmate        
 

Vind rolstoelvriendelijkeVind rolstoelvriendelijkeVind rolstoelvriendelijkeVind rolstoelvriendelijke    
toiletten en parkeerplaatsentoiletten en parkeerplaatsentoiletten en parkeerplaatsentoiletten en parkeerplaatsen    
Schone, rolstoelvriendelijke 
toiletten en parkeerplaatsen 
vinden kan een hele klus 
zijn.  
WheelMate geeft u een direct overzicht van 
de dichtstbijzijnde rolstoelvriendelijke 
toiletten en parkeerplaatsen.  
 
WheelMate is voor en door rolstoelgebruikers 

die de locaties zelf toevoegen en controleren. 

De Gespreksboek app De Gespreksboek app De Gespreksboek app De Gespreksboek app     
    
Deze is speciaal ontwikkeld 
voor afasiepatiënten die 
moeite hebben met het 
vinden van woorden, maar 
nog wel kunnen lezen op 
woordniveau. Met meer dan 3000 woorden 
en zinsdelen die handig gerubriceerd zijn, en 
een werkblad waarop woorden gecombineerd 
kunnen worden, is dit het ideale hulpmiddel 
voor het voeren van een gesprek. 

Jigsaw PuzzleJigsaw PuzzleJigsaw PuzzleJigsaw Puzzle    
    
Foto LegpuzzelsFoto LegpuzzelsFoto LegpuzzelsFoto Legpuzzels    
Instelbaar op aantal stukjes, 
tempo en foto. Altijd binnen 
handbereik om te spelen, 
bijvoorbeeld als u  ergens moet 
wachten of afleiding zoekt 

Kleurenblind, Color ID Free Kleurenblind, Color ID Free Kleurenblind, Color ID Free Kleurenblind, Color ID Free     

Voor kleurenblinden is het onmoge-
lijk om sommige tinten of kleuren 
van elkaar te onderscheiden. De app werkt een-
voudig: je richt de camera van je smartphone op 
iets waarvan je graag de kleur wil weten, zoals 
van een kledingstuk. De app vertelt je dan wat 

voor kleur het is.  



17 

 

Agenda 

Schildfest Cultureel festival Schildfest Cultureel festival Schildfest Cultureel festival Schildfest Cultureel festival   
voor blinden en 
slechtzienden,  
zaterdag 10 juni in zaterdag 10 juni in zaterdag 10 juni in zaterdag 10 juni in 
WolfhezeWolfhezeWolfhezeWolfheze    
 
Geniet mee van muziek, 
theater, poëzie, dans, 
cabaret en circus, donkerbeleving, geurervaring, 
massages! Bij de mobiele keukentjes kunt u 
heerlijk eten. Introdans laat u ervaren hoe het is 
om in de voorstelling Turning Sights te dansen. 
 
Locatie: Centrum voor blinden en slechtzienden in 
Wolfheze.    Info via www.hetschild.nl   
Telefoon: 06-3722 25 26 (tussen 10 en 14 uur) 

In Nijmegen, wordt er ook een SamenLoop voor 
Hoop georganiseerd op 17 en 18 juni 2017.17 en 18 juni 2017.17 en 18 juni 2017.17 en 18 juni 2017. Er 
kunnen nog mensen meedoen, dus heeft u 
interesse kijk dan op de website 
www.samenloopvoorhoop.nl 

Elster Gezins AvondvierdaagseElster Gezins AvondvierdaagseElster Gezins AvondvierdaagseElster Gezins Avondvierdaagse    
    
Van 13 tot en met 16 juni 2017Van 13 tot en met 16 juni 2017Van 13 tot en met 16 juni 2017Van 13 tot en met 16 juni 2017 
Deze editie zal uiteraard een feestelijke tint 
dragen vanwege het 40-jarig jubileum. 
Er is in samenwerking met de wandelvereniging 
Elstars een nieuwe route aan de Avondvierdaagse 
toegevoegd. Voor het eerst kan men ook kiezen 
voor 2,5 km per dag, speciaal bedoeld voor de 
allerkleinste wandelaars. 
    
Walk & RollWalk & RollWalk & RollWalk & Roll 
Wandelvereniging de Elstars gaan 
tijdens de avondvierdaagse van 
Elst met mensen gebonden aan de 
rolstoel rolstoel rolstoel rolstoel op pad, zie Facebook Walk 

46e SJOC Avondvierdaagse 46e SJOC Avondvierdaagse 46e SJOC Avondvierdaagse 46e SJOC Avondvierdaagse     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Van 6 tot en met 9 juni Herveld AndelstVan 6 tot en met 9 juni Herveld AndelstVan 6 tot en met 9 juni Herveld AndelstVan 6 tot en met 9 juni Herveld Andelst    
Met als afsluiting op zaterdag 10 juni het  SJOC 
Avondvierdaagse Pleinfeest dat plaats vindt in de 
grote feesttent op het Dorpsplein in Herveld    

Informatie op www.sjoc-avondvierdaagse.nl 

Bakfietstreffen (ook met speciale 
fietsen en hulpmiddelen)  In 
Nijmegen op 11, 12 en 13 juni 11, 12 en 13 juni 11, 12 en 13 juni 11, 12 en 13 juni bij 
het HonigComplex op de 
Waalbandijk 
www.bakfietstreffen.nl 

Toegankelijke speeltuinen in de Overbetuwe?Toegankelijke speeltuinen in de Overbetuwe?Toegankelijke speeltuinen in de Overbetuwe?Toegankelijke speeltuinen in de Overbetuwe?    

BakfietstreffenBakfietstreffenBakfietstreffenBakfietstreffen    

Ondermeer in Heteren, Valburg en Oosterhout zijn, of 
worden speeltuintjes (opnieuw) aangelegd, vaak met 
inspraak van de wijk. De gemeente creëert graag 
speelplekken met boomstammen, modder, bankjes 
en veel groen. Veiligheid staat voorop en er wordt 
afgestemd welke speeltoestellen er geplaatst worden.  
 
De SGO vindt het belangrijk dat ook het aspect 
toegankelijkheid ter sprake komt. Kunnen kinderen 
met een beperking mee spelen? Kunnen ouders of 
grootouders die slecht ter been zijn mee naar de 
speeltuin? Kun je met een rolstoel overal bij komen? 
Hoe is de ondergrond? Is er een geschikt speeltoestel. 
Bent u al betrokken bij de aanleg van een speelplek in 
uw wijk?   

SamenLoop voor HoopSamenLoop voor HoopSamenLoop voor HoopSamenLoop voor Hoop    

 
Wilt u ons (en mensen met een beperking) 
helpen om die plekken zo optimaal mogelijk 
aan te laten leggen voor iedereen?   
Mail of bel naar ons secretariaat. 
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De nieuwe Gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum ELST De nieuwe Gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum ELST De nieuwe Gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum ELST De nieuwe Gehandicaptenparkeerplaatsen in centrum ELST     

Tijdens de opening van de vernieuwde 
Dorpsstraat in Elst kwam er de opmerking langs 
dat er te weinig Gehandicapten-parkeerplaatsen 
zouden zijn.   
Er zijn er volgens de norm 
genoeg aangelegd maar soms 
op een andere locatie. Reden 
om bij de gemeente een 
overzicht op te vragen. En hen 
een tip te geven om ze zichtbaar 
te maken op een van de 
bestaande centrum 
plattegrondjes. 
 

Dorpsstraat 17 thv Zo Gewoon 
Dorpsstraat 49  thv Takko 
Dorpsstraat 61 thv Apotheek 
Dorpsstraat 80a  thv Dierspecialist Moniek 
Europaplein thv Aldi 
Europaplein thv Jumbo 
Europaplein thv Bibliotheek 
Wagenmakersstraat thv ’t Wiel 
Pr Irenestraat thv Dillenburg (2 stuks) 
Pr Irenestraat thv De Wieken 
Pr Irenestraat achter de RK kerk (met grind) 
St Maartenstr achter de Grote kerk (2 stuks) 
Rijksweg Noord thv Allure ( ma, wo en vr) 

 
Er volgen: 
Halve Morgen thv Dorpsstraat  
Sint Maartenstraat bij het  Ambtshuis/Loket 
Samenleven 

 
 

Verkeersbord E6. Gehandicaptenparkeerplaats.Verkeersbord E6. Gehandicaptenparkeerplaats.Verkeersbord E6. Gehandicaptenparkeerplaats.Verkeersbord E6. Gehandicaptenparkeerplaats.    
Bij de term gehandicaptenparkeerplaats wordt 
onderscheid gemaakt tussen een gehandicapten-
parkeerplaats voor ‘algemeen gebruik’(gehan-
dicaptenvoertuig of met een gehandicapten-
parkeerkaart) en ‘op kenteken’ (één specifieke 
auto).  
 
Wanneer iemand een handicap heeft van 
blijvende of progressieve aard, kan deze persoon 
in aanmerking komen voor de 
gehandicaptenparkeerkaart. gehandicaptenparkeerkaart. gehandicaptenparkeerkaart. gehandicaptenparkeerkaart.     
De handicap moet wel 
vastgesteld worden door een 
medische keuring van de 
GGD. Hij is vijf jaar geldig 
voor geheel Europa. Bij de 
gehandicapten-parkeerkaart 
wordt onderscheid gemaakt 
tussen een bestuurderskaart 
en passagierskaart.  
 
 
Met deze gehandicaptenparkeerkaart mag je op 
een algemene gehandicaptenparkeerplaats 
parkeren. Er kan drie uur worden geparkeerd op 
een plaats waar een parkeerverbod geldt.  
Op een gehandicapten-parkeerplaats mag je wel 
stilstaan om een passagier te laten in of 
uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en 
lossen hier toegestaan. 
 
In de hele gemeente Overbetuwe mag je met een 
dergelijke kaart overal parkeren zolang je daarbij 
niemand hindert 
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Zoals reeds eerder geschreven 
organiseert het SGO ieder jaar 
een scootmobiel foto-puzzeltocht 
in één of meer dorpskernen van 
de Gemeente Overbetuwe. Nu, 
na de derde keer kunnen we ge-
rust spreken van een traditie en 
die willen we graag, met onder-
steuning van de gemeente, in 
stand houden. 
Het enthousiasme, ook al zijn we 
soms door het tegenvallende 
weer met wat minder deelne-
mers dan verwacht, is enorm.  
Sommigen laten zich daardoor 
op geen enkele wijze beïnvloe-
den, zo is ook vorig jaar weer 
gebleken. 
 
Maar ook dit keer gaan we er 
toch weer vanuit dat het weer 
gaat meewerken en dat een 

groot aantal scootmobielers zich 
zal aanmelden om mee te doen 
aan deze 4e puzzeltocht.  
Het plan is om ergens op een 
centrale plaats in Heteren te 
starten en dan via de benodigde 
omwegen en Driel, richting Park 
Lingezegen te rijden, waar ook 
het eindpunt zal zijn. Zoals ge-
bruikelijk beginnen we met koffie 
en appelgebak en zullen de eer-
sten tussen 12:00 en 13:30 ver-
trekken. 
Uiteraard zullen er weer een 
paar vragen moeten worden be-
antwoord en zullen jullie probe-
ren om Lia van der Kaa de wis-
seltrofee afhandig te maken. 
Ook zullen er weer leuke prijzen 
te verdelen zijn, maar let op het 
is geen Max Verstappen snel-
heidsrace. 

En als de stemming er goed in zit 
bij de Finish, dan is er ook gele-
genheid om gezellig wat te blij-
ven hangen en wat lekkers te 
nuttigen (wel op eigen kosten). 
We maken er gewoon, met z’n 
allen, weer een dagje uit van. 

 

Het bestuur en vrijwilligers nodi-
gen alle scootmobielers uit de 
Gemeente Overbetuwe en om-
streken hierbij van harte uit om 
zich voor deelname aan te mel-
den, onder het motto ‘Iedereen 
doet mee’. 
 
Opgeven kan via de e-mail: 
puzzeltocht@sgo-overbetuwe.nl , 
maar u kunt zich ook telefonisch 
opgeven bij één van de bestuurs-

leden.Tot ziens op 27 augustus 
in Heteren.  

Vrijetijdsmarkt Elst 
De SGO is erbij op zondag 3 septemberzondag 3 septemberzondag 3 septemberzondag 3 september 
 
We hopen op zondag 3 september actieve men-
sen te treffen die bij ons, de SGO aan de slag wil-
len gaan. Op meerdere terreinen kunt u zich inzet-
ten, bijv. bij het schrijven of opmaken van het SGO 
Nieuwsblad, hulp bij het Zwemuur op maandag, of 
op woensdagochtenden bij het Scholenproject. 
Maar zeker ook op beleidsmatig en toegankelijk-
heidgebied en vervoer kunnen wij uw inzet gebrui-
ken. De SGO staat met een eigen kraam. We zien 
u graag langs komen om uw ervaringen met de 
Wmo, de toegankelijkheid, vervoer, sport  etc. met 

Zondag 27 augustus 4e Scootmobiel Puzzeltocht! 
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De SGO organiseert OP ZONDAG 27 augustus  

de 4e SCOOTMOBIEL FOTOPUZZELTOCHT  
De route start in Heteren en gaat via Driel naar ‘Park Lingezegen’. 

De SGO nodigt alle scootmobielers uit de Gemeente Overbetuwe en omstre-
ken hierbij van harte uit om zich voor gratis deelname aan te melden. 

 Mail  Puzzeltocht@sgo-overbetuwe.nl of bel een van de bestuursleden.  


